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Mutirão nos bairros
foi um sucesso 

Comprometido com a limpeza da cidade,
o prefeito Ney Viturino fez questão de

acompanhar de perto todo
trabalho realizado e ouvir as inúmeras
reivindicações de  moradores dos diver-

sos bairros atingidos
Prefeito recebe
população nas
sextas-feiras
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Prefeito recebe população nas
sextas-feiras

O prefeito Ney
Viturino começou a receber

populares em seu gabine-
te. Segundo sua chefia de

gabinete foram mais de
250 pessoas, desde sua
posse. Moradores de diver-
sos bairros aproveitaram a
ocasião para parabenizar
o prefeito pela vitória nas
eleições extemporâneas e
também para reivindicar
diversos serviços, desde
troca de lâmpadas até re-
clamações sobre buracos,
além de pedidos de
melhorias como água, es-
goto e asfalto.

Outros pedidos fre-
qüentes são melhor aten-
dimento no pronto-socorro,

solicitação de medicamen-
tos e de vagas em escolas
e creches.

Apesar do grande
volume de pessoas, o pre-
feito afirmou que todos se-
rão recebidos. Ney Viturino
pretende realizar os atendi-
mentos à população todas
as sextas-feiras, no intuito
de conhecer as necessida-
des diretas de cada um.

A primeira-dama
Eterna também começou
os atendimentos na secre-
taria de Ação Social, locali-
zada no Centro de Atendi-

mento Municipal. Só na pri-
meira semana foram aten-
didas cerca de 100 pesso-
as por dia. Uma das espe-
cialidades do prefeito e de
sua primeira-dama é a
área da saúde, com mui-
tos encaminhamentos à
Casa de Apoio em Goiânia
e a marcação de consultas
e exames. Esse grande
número de visitas pode ser
justificado pelo fato de que
neste momento político, a
carência por atendimento
do poder público ainda é
muito intensa.(SECOM)

Prefeito vai a Brasília
em busca de verbas
O prefeito Ney

Viturino visitou Brasília para
diversas reuniões com re-
presentantes do governo
Federal. No Ministério do
Desenvolvimento Social e
Combate a Fome, Ney
Viturino esteve com a Che-
fe de Gabinete Solange
Texeira, para viabilizar um
aumento do teto do progra-
ma Bolsa Família. A cidade
de Caldas Novas tem atu-
almente 1.100 famílias be-
neficiadas, sendo que este
número poderá chegar a
1.900.  Neste mesmo Minis-
tério o prefeito conseguiu a
liberação de 220 mil reais
para a construção do Cen-
tro de Convivência do Ido-
so, além de recursos para
instalação do Restaurante
Cozinha Comunitária.

Em visita ao depu-
tado Federal Rubens Otoni
(PT), Ney Viturino buscou a

liberação de mais Postos
de Saúde da Família (PSF)
nos bairros de nosso muni-
cípio. Junto ao Deputado
Luiz Bittencourt (PMDB), o
prefeito de Caldas Novas
conseguiu a provação de
uma verba no valor de 125
mil reais para ampliação,
reforma e compra de equi-
pamentos para o ambulató-
rio 24 horas do PSF do bair-
ro Santa Efigênia.

Em uma reunião

com Maguito Vilela, vice-
presidente do Banco do
Brasil, foi discutida a cons-
trução de um Centro Cultu-
ral e de instalações para a
prática de esportes, como
vôlei de praia, futsal e fute-
bol feminino. O prefeito tam-
bém visitou a cidade de
Goiânia e pretende retornar
semana que vem às duas
capitais para dar continuida-
de a essas reivindicações.
(SECOM)

Região sudoeste
com maiores
problemas

 A região sudoeste é
uma das que apresenta mai-
ores problemas na conser-
vação da malha, segundo
José Américo. Como as
ações estão previstas para
acontecer em maio, o gover-
nador decretou que fossem
realizadas medidas
emergenciais para atender
essas cidades. “Temos qua-
tro patrulhas e cerca de 30
caminhões trabalhando há
mais de 15 dias na região su-
doeste para facilitar o esco-
amento da produção goiana.
Nessa região, as rodovias
não pavimentadas têm prio-
ridade”, salienta.

Também acontece-
ram problemas nas obras de
restauração da região sul. “A
empresa que cuidava da
área de Caldas Novas e a
que cuidava de Itumbiara pe-

diram rescisão. Mas já outra
empresa atuando na área e,
nas próximas três semanas,
e que ficou em 2º lugar na li-
citação de Itumbiara vai as-
sumir a obra”, explica o pre-
sidente da Agetop.

O presidente da
Agetop alega ainda que os
R$ 120 milhões que serão
disponibilizados serão sufici-
entes para sanar todos os
problemas. “A grande maio-
ria da malha, cerca de 8 mil
km (trecho em azul no
mapa), ainda suporta opera-
ções de preservação como
o tapa-buracos, executado
pelo programa Terceira Via,
que não faz parte desses re-
cursos liberados. Já os de-
mais trechos, que
correspondem a 1,7 mil km,
precisam de intervenções
mais sérias”, finaliza.
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Mutirão nos bairros foi um sucesso 
Comprometido com a limpeza da cidade, o prefeito Ney Viturino fez questão de acompanhar de perto todo

trabalho realizado e ouvir as inúmeras reivindicações de  moradores dos diversos bairros atingidos

Cidades

exemplo de Mauro
Henrique, Gizelia Custodio,
Achiles Gonzaga e Marco
Aurélio, também percorre-
ram as ruas identificando
as necessidades de cada
setor e auxiliando as ações
municipais da melhor ma-
neira possível.

SAÚDE: A higiene
ambiental e a doméstica foi
ressaltada para a popula-
ção, que foi orientada pela
equipe da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e FUNASA,
para a eliminação dos lo-
cais onde pode servir de
abrigo para ratos e escor-
piões. A aplicação de
larvicida em locais onde o
Aedes aegypti - o mosqui-
to transmissor da dengue
- poderia colocar larvas
também foi realizada. As
ações preventivas foram

organizadas, de forma
arregimentar a participa-
ção efetiva da comunidade,
garantindo desta forma o
sucesso do mutirão. Ou-
tros bairros receberão o
mesmo trabalho nas próxi-
mas semanas.

 CONTINUIDADE:
Além dos serviços feitos
durante o mutirão, no que
diz respeito à limpeza e
manutenção, vários bairros
ainda serão atendidos. Du-
rante todo mês, as ações
se estenderão à conclusão
das ações de limpeza nos
bairros já beneficiados de
alguma forma, estendendo
ainda todo o trabalho para
os outros bairros. A opera-
ção tapa buracos será
constante visando melho-
rar as condições das ruas
do município. Melhorias na
iluminação publica e a re-

cuperação viária deverão
ser as próximas metas a
serem cumpridas.

Para a nova admi-
nistração municipal, ações
como a limpeza nos bair-
ros, bem como todas as
benfeitorias que a cidade
estará nos próximos me-
ses recebendo, são exem-
plos da atual visão admi-
nistrativa. “Procuramos
atender de forma mais rá-
pida possível todas as so-
licitações”, afirma o vice -
prefeito Otaviano da Cruz,
referindo-se a sua preocu-
pação, em cumprir conjun-
tamente com o secretaria-
do os objetivos do prefeito
Ney Viturino, principalmente
no que diz respeito ao bom
atendimento a todas as co-
munidades do município.

Fonte: SECOM / Teka

Uma intensa opera-
ção de limpeza e recupe-
ração das vias urbanas
dos bairros tem renovado
a confiança na administra-
ção municipal e mudado a
realidade em diversas co-
munidades de Caldas No-
vas. Desde que assumiu o
Executivo, o prefeito Ney
Viturno e o vice Otaviano
da Cruz, têm como meta
atender as necessidades
dos bairros.  Para isso,
assim que identificaram as
urgências, já traçaram um
planejamento estratégico
para que algumas das prin-
cipais carências fossem
resolvidas prontamente, ou
pelo menos minimizadas.

Como prova de que
a ação publica estará sem-
pre presente nas comuni-
dades, o mutirão realizado
nessa primeira etapa, nos
dias 07, 08 e 09 de Março,
cumpriu um extenso traba-
lho nos bairros Santa
Efigenia, Nova Vila, Parque
Real, Jardim Roma, Itaguaí
I, Itaguaí II, Itaguaí III, Jardim
dos Turistas, Itaici I e II, Itajá,
Caldas D‘Oeste, Holiday,
Serrinha, Parque das Bri-
sas, Lago das Brisas, Nor-
destinos, Vila
Mutirão,Caminho do Lago,
Recanto das Águas,
Tangará, Vila
Mutirão,Jardim Brasília e
Boa Vista. Alguns recebe-
ram roçagem nos lotes
baldios outros o serviço de

limpeza, mas em geral to-
dos foram contemplados
nesse primeiro momento
foram com o trabalho das
diversas secretarias e vo-
luntários envolvidos.

 
AÇÕES :Limpeza

nas ruas e calçadas, reti-
rada de lixo e entulho, plan-
tio de mudas, roçagem do
mato, entre outros, fez par-
te das atividades que com-
puseram o Mutirão nos
Bairros. Em média, cerca
de 500 pessoas, entre fun-
cionários municipais e vo-
luntários participaram da
ação. Trinta caminhões
caçamba, quatro patrolas,
dez pás carregadeiras,
além de três tratores de
esteira e quatro
camionetes ¾ retiraram
mais de 4 mil toneladas de
entulho nos bairros. Foram
mais de 620 viagens feitas
pelos caminhões bascu-
lantes. Além disso, cerca
de 300 mil metros quadra-
dos de área foram roçadas
em uma ação conjunta en-
tre os 18 tratores com
roçadeira disponibilizados
para o serviço.

Segundo a atual
administração, na maioria
das localidades a limpeza
não era feita há mais de um
ano. Para o prefeito, a falta
da manutenção, além de
proliferar as doenças como
dengue e outras moléstias,
causam muito desconfor-

to para a população, inclu-
indo a vulnerabilidade na
segurança pública e a atra-
ção de insetos e bichos
peçonhentos. “Por isso a
importância da prefeitura
realizar, constantemente,
esta limpeza nos bairros.
Vamos estar atentos e bus-
cando cada dia mais par-
cerias para fazermos a
prevenção nos bairros,
seja na limpeza, na infra-
estrutura, educação ou na
saúde. Nosso trabalho
será incansável em defesa
do bem estar da popula-
ção”, comentou o prefeito
Ney Viturino.

 
DEDICAÇÃO: Os

funcionários das secretari-
as envolvidas, a exemplo
das Secretarias de Trans-
porte, Obras e Ação Urba-
na, Educação, Saúde, Meio
Ambiente, Comunicação e
Eventos, DEMAE e
Ouvidoria, que dedicaram
o final de semana na coor-
denação e no trabalho de
limpeza dos bairros, tam-
bém merecem
destaque. Outros órgãos
como FUNASA e Agentes
de Saúde também mere-
cem ser reconhecidos,
bem como todos os mais
de 120 voluntários partici-
pantes. Aliás, a Prefeitura
contou com a contribuição
e o respaldo efetivo de em-
presários, comerciantes,
produtores rurais e diver-
sas autoridades para a re-
alização bem sucedida das
ações realizadas.

O objetivo de toda
força tarefa foi o de, levar
os serviços municipais até
os bairros. Deste modo, ao
conversar com a popula-
ção, o próprio prefeito e
seus auxiliares já tomavam
nota, acerca do auxílio so-
licitado pela população, e
assumiam o compromisso
de verificar e dar retorno.
Vereadores aliados, a



VENDA:

ÁREA Comercial na rua do Hotel
Jalim. R$ 220.000,00

APARTAMENTO: Residencial
Águas Calientes - 03 quartos sen-
do 01 suíte, sala, cozinha, banhei-
ro social, garagem, área de servi-
ço e sacada. Bairro Termal. R$
82.000,00

APARTAMENTO: Residencial
Mamoá II, 2 quartos sendo 1 suíte,
sala, cozinha, banheiro social e
sacada, Condomínio com Churras-
queira e Piscina. Bairro Turista I

CASA: 03 quartos sendo 01 suí-
te, sala, cozinha, banheiro social
e garagem, toda na laje, Bairro Jar-
dim Paraíso I, próximo ao Colégio
Objetivo. Imóvel averbado, pronto
para financiar. R$ 95.000,00

CASA: 4 casas construida em
dois terrenos, Setor São José -
Alameda do Contorno, com
540,00m² de terreno. R$70.000,00

CASA: Setor São Jose de esqui-
na, Rua Vera Cruz, área do terre-
no 250,00m² R$38.000,00

GALPÃO: com 210,00m², com es-
trutura em madeira e telha eternit.
Av. Caldas Novas, área do terre-
no de 1006,00m². Bairro Caldas
d´Oeste R$ 68.000,00

LOTE: Itanhangá na rua B7 R$
33.000,00

LOTE: Mansões Águas Quentes
Qd. 185 de esqueina R$3.000,00

ALUGUEL

CASA:

Sobrado: Nova Vila,  Rua D,
nº694 – ¾(01suite), sl, coz, wc
social, área serviço e garagem.

·Itaguaí; Rua 44, Qd.63 Lt.04 –
2/4, sala, cozinha, wc social, área
serv. e garagem.

Bandeirante; Travessa 13 de
Maio – 2/4, sl, coz, banheiro, área
serviço e garagem.

APARTAMENTOS:

Centro; Cond. Guilherme G. Oli-
veira – ¾(01 suíte), sala, cozi-
nha, wc social, área serviço e
garagem. Área lazer c/ piscina e
sauna.

Olegário Pinto Res. Brasil – ¼,
sala, cozinha, banheiro e gara-
gem.

Nova Vila; Rua D, nº694 – ¾(01
suíte), sala, cozinha, wc social,
area serviço e garagem.

Residencial San Remo -1/4, sala,
coz, banheiro e garagem.

·Cond. Jonas Lopes de Moraes
– 2/4(01 suíte), sala, coz, wc so-
cial, área serv e garagem.

·Cond. Serra Verde - 2/4, sala,
coz, banheiro, área serviço e ga-
ragem.

·Cond .  Ponta Verde–2/4(01
suite), sl, cozinha, wc social, área
serv. e garagem.MOBILIADO.

·Residencial Avenida – 2/4, sala,
coz, banheiro, área serviço e ga-
ragem. 

SALAS COMERCIAIS:

·Centro; Av. Cel. Bento de godoy
– 02 salas: 01 c/ aprox. 80m² c/

VENDA

CASA com sobrado, 2 quartos, 2
suítes, 2 banheiros, garagem com
área externa e churrasqueira, lo-
cal izada no centro
valor:R$280.000,00.

CASA com 3 quartos, com área
total 890m2, localizada no portal
da águas quentes
valor:R$75.000,00

EXCELENTE CASA condomínio
Fileto Lopes, no bairro Itanhangá
I, três quartos, nunca habitada,
com aproximadamente 120
metros quadrados, valor: R$
120.000,00.

SALA COMERCIAL no Shopping
Águas Calientes, no centro da ci-
dade, excelente para comércio de
artigos para turistas, valor: R$
25.000,00.

APARTAMENTO com três quar-
tos na rua Expedicionários, qua-
dra 11, residencial Fernanda
Gabriela, bairro Olegário pinto,
501, para aluguel ou venda, va-
lor: consulte-nos.

ALUGUEL

ALUGAMOS uma excelente sala
comercial em ótima localização,
próximo ao super mercado
viturino. valor:R$750,00.

JARDIM INTERLAGO
ÙLTIMAS UNIDADES

PARCELADO EM ATÉ 72 MESES

Aluguel

Apto. 2/4 sem mobilia – ponta
verde – r$ 600,00 (incluso cond.)

Sobrado 2/4 – jd. Brasil – r$
500,00

Salas comerciais – av. Antônio
sanches – r$ 350,00 (em frente à
feira livre)

Sala comercial – av. Guarapari
– r$ 200,00

Galpão com residencial – av.
Antônio sanches

Vendas

Apartamentos

Apto. 1/4  mobiliado – centro – r$
35.000,00

Apto. 2/4  mobiliado – ponta
verde – r$ 75.000,00

Apto. 2/4 mobiliado – solar das
caldas – r$ 80.000,00

Outras Ofertas/Vendas

banheiro e outra c/ 40m².

Itaguaí II lotes 16/17 – Ótimo p/
deposito material construção.

·Flat Center Caldas – salas co-
merciais (em frente CTC)

·Centro; Ed. Guarujá – salas co-
merciais. Próximo ao HSBC.

VENDA:

Residencial Paraíso; Rua 03,
Qd.03 Lt.17- ¾(01 suite), sala 02
ambientes, cozinha conjugada c/
copa, quarto despejo, área ser-
viço e garagem p/ 02 carros

·Bandeirante, Rua 15 de No-
v embro,  Qd.11 Lt .11 –
¾(03suites) c/ armários e demais
dep.

APARTAMENTO:

·Centro, Cond. Jonas L.Moraes-
2/4(01 suíte) e demais depend.
c/ garagem

·Cond Resid. KANANXUÊ Triplex
– ¾(01suite), 02 salas, 02 cozi-
nhas e demais dep.

·Resid. Thermas dos Bandei-
rantes – aptºs. de 2 e ¾, com
Pq. Aquático.

·Resid. Jardim das  Thermas
– ¼, sala conj. c/ cozinha, wc,
área serv. e garagem.

TERRENOS:

Belvedere – GARAGEM BRA.

Lote Jardim Serrano; Qd.49 Lt.21
c/ aprox.433m²

·Jardim Serrano – aproximada-
mente 955,55m².

ALUGUEL:

APTO. de 01 quartos suíte, sala, co-
zinha, área de serviço, sacada e
garagem. no Residencial Brasília
(perto do Açougue Boi Precoce).

APTO no Itaicí, 1/4, banheiro social,
sala ampla, coz., área de serv. e es-
tacionamento. R$ 250,00.

CASA Itajá, 2/4 sendo 01 suíte, 02
salas, copa/cozinha, área de servi-
ço e garagem. R$380,00

CASA no Itanhangá I de 2/4 sendo
01 suíte, sala, cozinha, banheiro
social, área de serviço e alpendre.
R$330,00.

CASA no Itaguaí II, 03quartos, ba-
nheiro social, sala, cozinha, área de
serviço e garagem. R$380,00

VENDA:

05 LOTES na Av.  B e Rua 41,  no
Itaguaí, sendo lotes 1,1-A, 30, 30-A
e 30B Valor R$ 70.000,00

01 LOTE de esquina de 571m², se-
tor Olegário Pinto R$180.000,00.

01 LOTE na Av. B – Itaguaí II – R$
12.000,00.

APARTAMENTO no Centro de 02/
4 sendo 01 suíte no Residencial
Itacarambi – R$ 67.000,00.

www.veredasimoveis.com.br

www.gesmarimoveis.com.br

91 36 07 00

Apto. 2/4 – bandeirantes próx.
Ao colégio 7 de setembro – r$
53.000,00

Casas

Casa 2/4 - itanhangá – r$
65.000,00

Casa 2/4 - jardim belvedere – r$
65.000,00

Casa 3/4 - parque das brisas –
r$ 60.000,00

Terrenos

Lotes parcelados:

jardim serrano

portal das águas quentes

caminho do lago

jequitimar

Terreno – 1.325,89 m² - caldas
d’oeste – r$ 35.000,00

Terreno –    360,00 m² - itanhangá
– r$ 32.000,00



 EXCELENTE APARTAMENTO
5º andar – Frente para nascente – Acabamento diferenciado

R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais)

Águas da Serra – (2 qtos) – R$ 95.000,00

Águas da Serra Apart – Rio Quente (1 qto) R$ 85.000,00

Eldorado Flat (2 qtos) – R$ 120.000,00

Eldorado Thermas Park (2 qtos) – R$ 110.000,00

Golden Dolphin (1qto) – R$ 65.000,00

Kananxué Thermas Park – Cobertura – R$ 180.000,00

Serra Verde – Cobertura – Rio Quente – R$ 240.000,00

Sol das Caldas (2 qtos)  – R$ 95.000,00 a R$ 130.000,00

Thermas do Araçá (1 qto) – R$ 45.000,00

Thermas dos Buritis (2 qtos)  – R$ 100.000,00

Vendas:

Apartamento Ed. Rafael - 02 quartos, sendo um suíte, sala, cozinha e
área de serviço conjugada e garagem - R$ 45.000,00

Casa Bandeirante – Rua 01 - 02 casas contendo 02 quartos, banheiro
social, sala, cozinha, garagem e área de serviço. Entradas independentes,
casa dos fundos com área de serviço coberta. As duas na laje – R$
100.000,00.

Casa Bandeirante – Rua 12 - 03 Quartos sendo uma suíte, banheiro
social, cozinha americana, área de serviço e garagem. A casa não é
murada – R$ 90.000,00

Casa Itanhangá I - Av C - quartos, sendo 02 suítes, cozinha americana,
sala ampla, 02 áreas/garagem. Área construída de 180 m2 – R$ 115.000,00

Casa Itaguaí III – Rua 89 Qd.93 - 03 quartos, sendo um suíte, 02 salas,
banheiro social, copa-cozinha, área de serviço e garagem – R$ 70.000,00

Casa Estância Itanhangá -  Rua B 04 - 03 quartos, sendo um suíte, sala,
copa, cozinha e garagem - R$ 95.000,00 

Casa Villages – Etapa Pitangueiras - 03 quartos sendo um suíte, sala
ampla, cozinha, banheiro social e varanda ampliada – R$ 70.000,00

Lote Itaguaí II - Rua 26 com área 360 m2 – R$ 25.000,00

Lote Itaguaí III - Av.D – esquina com 402,60 m2 -R$ 22.000,00

Lote Itanhangá I - Av.C – Qd.43 - com 360 m2 - R$ 32.000,00

Imóvel Comercial - Itaicí II – Caminho do Lago - Área 1.621,65 m2.
24 mts de frente. Contendo uma casa com 02 quartos, 2 banheiros, sala,
cozinha, área de serviço e garagem em L. R$ 150.000,00

Imóvel Comercial – Centro – Rua Ciro Palmerston com Rua José Borges
nº.108 - Duas casas, área do terreno 940 m2. Área construída 440 m2 –
R$ 1.200.000,00.

Imóvel Comercial – Centro – Próximo do Batalhão dos Bombeiros –
Com 2.664,86 m2 – sendo 54,30 frente. Casa com 03 quartos, banheiro
social, sala, cozinha, área para churrasco – R$ 220.000,00.

Residencial Akauã Thermas Park
Descrição: Três quartos - Modelo Maior

Valor: R$ 170.000,00
(Cento e Setenta Mil Reais)

Apartamento Residencial
Thermas do Bandeirante

 com 2/4 sendo 1 suite sala
cozinha e banheiro social

Apartamento tipo Flat
Sol da manhã, cozinha

americana, área de lazer
completa.

Residencial Privê das Thermas II

Apartamentos de 2
quartos sendo 1 suite

Golden Dolphin Resort

ALUGUEL MENSAL NA FILIAL

Casa no Itaici II - 3/4 sendo 1 suite.R$
700,00

Casa com 3/4 no Itanhanga.

Barracão no Itanhanga I - 2/4 sendo
1 suite. R$ 380,00

Barracão no Itaici - 2/4. R$ 350,00

Kit Net no Jardim Roma um quarto
com banheiro. R$ 170,00

ALUGUEL NA MATRIZ

Apto. no Residencial Orquideas da
Serra com 2/4. R$ 450,00 incluso o
condominio

Apto. no Residencial Monte Sinai, 2/
4. R$ 470,00 Incluso o condominio.

Apto. no Residencial Varanda de
Caldas, 2/4. 250,00 + o condominio.

Salas Comerciais na Ciro Palmerston
- em frente ao materno a maior custa
R$ 330,00 a menor custa R$ 250,00

VENDAS

APTO - Atalanta- ¾ sendo 1 suíte,
sala, cozinha, banheiro social. R$
70.000,00. Ref. 186

APTO - Thermas do Bandeirantes-2/
4 sendo1suíte. Excelente parque
aquático,facilitamos em até seis pa-
gamentos.     Ref. 143

APTO no Varanda dos Buritis- 2/4
mobiliado. R$ 65.000,00.

APTO Residencial Aruba, 3/4 sendo
1 suíte + dependencia de emprega-
da. Preço de Oportunidade!!!

APTO Residencial Prive das Thermas
II, 2/4 sendo 1 suíte  c/ parque aquá-
tico. Ref.: 227

APTO Residêncial Prive das Thermas
I, 3/4 sendo 1 suíte (mobiliado)

APTO2/4 sendo 1 suite,mobiliado.
Nova Vila

Casa- Parque das Brisas III- 2/4,
sala,cozinha, cerâmica, pintura
grafitado. Ótimo Preço. Ref. 248

Casa- Itaguaí II- ¾ sendo 2 suítes,

amplo salão na parte superior. Ref.
121

Casa- Itajá- ¾ sendo 1 suíte, c/ bar-
racão nos fundos c/ três cômodos.
R$ 100.000,00. Ref. 131

Casa4/4, 2 suites, itaici, R$
90.000,00

Casa 2/4, sl, copa, coz. garagem +
edícula nos fundos. Itaguai II, Exc.
localização. R4 75.000,00

Barracão 2/4, forrado, Itaguaí II, R$
35.000,00

Barracão2/4 na lage, Ágio R$
18.000,00 + parcelas R4153,00

Lote- Setor Aeroporto, R$
7.000,00,. Exc. localização

Lote- Itanhangá I- Rua A-2, Qd.:02,
Lote 10- 600m². R$ 25.000,00. Ref.
225

Lote- Itanhangá I- Rua D11, Qd.:
92, Lote 24, 360m². R$ 25.000,00.
Ref. 219

Lote- Belvedere- Qd.: 38, Lote 30
com 360m². R$ 16.000,00. Ref. 222

Lote- Centro- Rua Vera Cruz, Qd.:
28 com 858m². R$ 200.000,00. Ref.
229

Lote- Itanhangá D11 - 360 m2 . Ref.:
220

Área Urbana- Bandeirante- Av. do
Contorno, chácaras 4 e 5. R$
150.000,00. Ref. 228

Casa com 3/4 mais edícula na Rua
P, Nova Vila R$ 115.000,00

Apto. de 2/4 sendo 1 suíte no Cen-
tro c/ piscinas thermais R$
75.000,00 no Edifico Florência.

Apto. de 1/4 no Centro c/ piscinas
thermais R$ 55.000,00 no Edifico
Florência.

Barracão com 3/4, sala, cozinha,
varanda no Setor Universitário (si-
nal de R$ 8.000,00 mais 24 x
500,00)

Chácara no Jardim Tangara 809 m²
R$10.000,00

Casa Bandeirante com 03 quartos, sendo duas suítes, banhei-
ro social, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana, gara-
gem, varanda e jardim ornamental. VALOR: R$ 150.000,00

(CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) LOCALIZAÇÃO: Pça
Bartolomeu Bueno – Em frente Colégio Sete de Setembro
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Malhação
17h30

Gustavo mente e deixa Daisy
desconfiada. Béatrice se irrita
com os telefonemas de Viviane
para Félix. Pedro acusa Gustavo
de ter reatado com Débora por
dinheiro. Débora, Yasmin e Pe-
ralta comemoram ao saber que
a música da Faniquito irá tocar
nas rádios. Bruno se declara
para Angelina. Gustavo conven-
ce o gerente do shopping a deixá-
lo se apresentar na praça.

Joana sai para uma entrevista
de emprego. Fernanda diz a
Luiza que Klaus vai terminar
tudo com ela. Luiza alega que
Fernanda está interessada em
seu namorado. Antunes diz a
Milton que Guilherme errou nos
cálculos do projeto. Norma co-
memora e se recusa a entregar
o filme a Antunes. Guilherme diz
a Raul que errou e que é o res-
ponsável pelo acidente.

Alice diz que Valquiria vai apa-
nhar muito. Valquíria grita por
ajuda e Felipe aparece. Débora
encontra o documento falso de
Petrônio. Celeste diz para
Petrônio que já sabe o nome do
homem que roubou a pulseira
de Alice. Ele disfarça. Petrônio
ameaça Hugo. Alice diz a Pedro
que se arrepende de não ter
denunciado a própria irmã.

Sílvia e Maria Paula se desen-
tendem e Ferraço as contêm.
Ferraço fala para Sílvia parar de
gritar e ameaça deixá-la. Débo-
ra jura para Antônio que o ama
e pede que ele jamais se es-
queça disso. Ferraço diz a Ma-
ria Paula que não fará restrições
à sua lista de convidados. Re-
nato vibra ao ver os dois de acor-
do. Júlia combina com Duda
sua volta ao trabalho.

Florinda explica a Viriato e
Magnólia que não gostou da
vida no convento. Miguel e Laura
se surpreendem com as mu-
danças que Lázaro fez no visu-
al para estar bem apresentável
na audiência. Madalena se cer-
tifica se Trajano já cancelou o
casamento na igreja e padre
Inácio avisa que foi tudo resol-
vido.

Desejo Proibido
18h

Beleza Pura
19h15

Amor e Intrigas
20h30

Duas Caras
21h

Ação Criminosa faz interferência
no Sinal da Brisas FM

portagem do Jornal Gaze-
ta do Estado, Diego Rios,
prestou alguns esclareci-
mentos sobre o funciona-
mento da rádio que vem
sofrendo ataques a sua
credibilidade e também ao
seu direito de transmissão,
chegando a sofrer interfe-
rência criminosa em seu
sinal.

 Jornal Gazeta:
Que problemas a rádio Bri-
sas FM tem enfrentado?

Diego Rios: A rá-
dio Brisas FM vem sofren-
do ataques e perseguições
de grupos políticos e de
comunicações que que-
rem monopolizar os meios
de comunicação de Cal-
das Novas, tentando dene-
grir a imagem da rádio, cau-
sando até, interferência no
sinal de transmissão da
nossa emissora. Estão
tentando silenciar a Rádio
que nasceu para ajudar a
população mais carente de
Caldas Novas, visto que,
se trata de uma rádio co-
munitária.

Jornal Gazeta: A
rádio Brisas FM está lega-
lizada para o funcionamen-
to?

Diego Rios: Nos-
sa Rádio está legalizada e

autorizada a funcionar na
freqüência 104,9 Mhz, in-
clusive, com o aval do Ju-
diciário Federal. Nossos
aparelhos são homologa-
dos pela ANATEL,  e nos-
sa antena de transmissão
está fixa no setor Lago da
Brisas, na Rua 02 , Qd. 05,
Lt. 29.

Algumas pessoas
têm interferido de maneira
criminosa e ilegal, em nos-
so sinal,  utilizando apare-
lhos de transmissão pira-
ta, sem a devida homolo-
gação e projeto técnico.
Essas pessoas agem com
o intuito de atrapalhar a pro-
gramação da Brisa FM,
que tem exclusividade na
faixa 104,9, em nossa ci-
dade. Essas interferências
tem causado sério prejuí-
zos aos milhares de famí-
lias que ouvem diariamen-

te a Rádio, por exemplo, no
horário evangélico da
emissora na última segun-
da-feira, os irresponsáveis

Novas e com as famílias de
Caldas Novas.

Jornal Gazeta:
Qual a importância da rá-
dio para a cidade de Cal-
das Novas?

Diego Rios: È de
vital importância para Cal-
das Novas, pois a rádio é
mais um instrumento de
inclusão social, promoven-
do programas que ajudam
a população no seu desen-
volvimento cultural e edu-
cacional.

Jornal Gazeta:
Que tipo de programas são
produzido pelo rádio?

 Diego Rios:  A
programação da rádio é
realizada de forma diferen-
ciada das demais rádios da
cidade, o que provavel-
mente vem incomodando
esse grupo .

 Na rádio Brisas FM
temos uma programação
que  tem como objetivo
principal atender a família
caldasnovense, com horá-
rios destinados a progra-
mas de música evangélica,
com vinculações de men-
sagens bíblicas, resgatan-
do os valores da família.

 Além da pro-
gramação gospel a rádio
conta com programas que
divulgam o esporte, dando
preferência ao nosso es-
porte amador, ou seja, ao
esporte municipal, temos
programas que contem-
plam a  música regional, o
jornalismo investigativo, o
jornalismo verdade e o jor-
nalismo de informação, le-
vando informações aos ci-
dadãos de Caldas Novas.

Nas próximas edi-
ções traremos mais infor-
mações sobre a Brisas FM
e também mais detalhes
da ação criminosa que in-
terferiu em seu sinal.

atentado ao direito consti-
tucional da liberdade de
expressão, além de confi-
gurar crime de
descriminação contra uma
rádio Comunitária, que per-
tence a Associação dos
Deficientes de Caldas No-
vas ADECAN.

A rádio Brisas FM
está no “ar” 24 de fevereiro
de 2007 e foi fundada com
o objetivo de trazer uma
nova opção de programa-
ção para a família
caldasnovense, dar oportu-
nidade aos deficientes de
Caldas Novas, como forma

colocaram musicas depra-
vadas, escandalosas,
mostrando com tal atitude
total desrespeito com o
povo evangélico de Caldas

A rádio Brisas FM
104,9, sofreu interferência
em seu sinal de transmis-
são nos últimos dias. Fato
esse que configura um

de promover por meio da
comunicação a inclusão
social da pessoa com de-
ficiência e também da co-
munidade mais carente de
Caldas Novas.

A frente da emisso-
ra, se encontra uma dire-
toria, formada por  pesso-
as que preocupam com
uma programação voltada
para a comunidade, entre
as pessoas que compõe a
diretoria estão alguns no-
mes conhecidos do rádio
em Caldas Novas, Ademir
Silva, locutor e presidente
da ADECAN e Diego Rios,
locutor e diretor adminis-
trativo da rádio Brisas FM,
ambos portadores de defi-
ciência visual.

Em entrevista a re-

Sede da Emissora Localizada no setor Lago das Brisas

Diego Rios
Diretor Administrativo

Torre de Transmissão da Rádio Brisas FM

Ademir Silva
Diretor Presidente
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Secretaria de ação
social viabiliza

cirurgias de catarata
Para a realização

das consultas prelimina-
res, a Fundação
disponibilizou um ônibus
móvel totalmente equipa-
do, inclusive com apare-
lhos de ultima geração,
para as consultas
oftalmológicas. Segundo a
primeira dama e Secretá-
ria de Ação Social, Eterna
Maria, nessa primeira eta-
pa serão feitos 100 aten-
dimentos cirúrgicos, de-
vendo em breve atender
toda a demanda do muni-
cípio. “Há vários anos foi
acumulando este tipo de
atendimento às pessoas
da melhor idade. Dentre
poucos meses tenho cer-
teza de que estaremos
zerando o problema de
catarata em nossa cida-
de”, destacou.
Fonte: SECOM

Uma parceria entre
a Fundação Banco de
Olhos de Goiás e a Prefei-
tura Municipal de Caldas
Novas, através da primei-
ra dama, Eterna Maria,
viabilizou no último domin-
go (09) o atendimento de
cirurgias de cataratas a
pessoas com idade acima

de 60 anos. A intervenção,
já pré - agendada pela
equipe da Fundação junta-
mente com a Secretaria de
Ação Social do município,
aguarda agora tão somen-
te a preparação clinica ne-
cessária para que todos os
cadastrados possam ser
contemplados.

Hotel Privê contabiliza
bons resultados com

Time Share

Cidades Cidades

O Hotel Privê, loca-
lizado no município de Cal-
das Novas, em Goiás, ini-
ciou as vendas do sistema
de time share há seis me-
ses, inaugurou sua primei-
ra sala de vendas de tem-
po compartilhado e já fatu-
rou R$ 3 milhões com o
produto.

“Nestes primeiros
seis meses, já fechamos
500 contratos, o que repre-
senta cerca de R$ 3 mi-
lhões, só com a venda do
time share”, comenta o di-
retor do projeto, Marcos
Freitas Pereira. O Hotel
Privê tem 168 apartamen-
tos, dos quais 30 destina-
dos à venda de time share.

“A taxa média de
ocupação do hotel é de
74%, mas com o time
share, eles poderão
otimizar a utilização dos

apartamentos que ficam
ociosos”, completa.

Para 2008, a meta
é faturar R$ 7 milhões só
com este produto, além da
abertura de uma nova sala
de vendas, situada no Clu-
be Náutico. “A nossa sala
de vendas está superando
todas as expectativas. A
cada 100 clientes que as-
sistem a uma apresenta-
ção do produto, 30 fecham

o contrato”, destaca Perei-
ra.

O time share funci-
ona como uma espécie de
título de viagem ou seguro
de férias. Quem adquire
uma cota no Hotel Privê
pode utilizar o sistema RCI
para trocar suas semanas
por outras em um dos mais
de 4.200 resorts afiliados
no mundo todo, pagando
apenas uma taxa adicional.

Viola Apaixonada - Show de Rick e Rener
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Dunga chama duas
surpresas para

amistoso

A seleção brasileira
está convocada para o
amistoso de comemora-
ção dos 50 anos do primei-

ro título mundial, conquis-
tado em 1958. Nesta terça-
feira, o técnico Dunga cha-
mou 22 jogadores para a
partida com a Suécia, rival
daquela final, que será re-
alizada em Londres, no dia
26 deste mês. Na lista,
muitos nomes com idades
olímpicas e algumas sur-
presas como o zagueiro
Léo, de 20 anos, do Grê-
mio, e o goleiro Diego Alves
(ex-Atlético-MG), do
Almería, da Espanha.

Confira os convo-
cados:

Goleiros: Júlio
César (Inter de Milão),
Diego (Almería); Zaguei-
ros: Alex (Chelsea), Juan

(Roma), Lúcio(Bayern de
Munique) e Léo (Grêmio)

L a t e r a i s :
Richarlyson (São Paulo),
Daniel Alves (Sevilla), Mar-
celo (Real Madrid) e

Rafinha (Schalke)
Meio-campistas:

Lucas (Liverpool), Gilber-
to Silva (Arsenal),
Hernanes (São Paulo),
Josué (Wolfsburg), Diego
(Werder Bremen), Julio
Baptista (Real Madrid),
Kaká (Milan) e Thiago Ne-
ves (Fluminense)

A t a c a n t e s :
Robinho (Real Madrid), Ale-
xandre Pato (Milan), Luis
Fabiano (Sevilla) e Rafael
Sobis (Bétis).

Túlio ainda sonha com
milésimo gol

Se considerarmos
que Romário não está jo-
gando oficialmente, Túlio é
o maior artilheiro do futebol
mundial em atividade. Com
os quatro gols marcados
contra a Anapolina, Maravi-
lha chegou aos 833 na car-
reira. O projeto pessoal do
goleador é chegar aos
1.000 gols no ano de 2010:
“Este ano quero fazer mais
47 e chegar aos 880.”

O desejo de
Túlio é fazer o milésimo
com a camisa do Vila ou
Botafogo. Pelo time carioca,
ele foi campeão brasileiro

em 1995 diante do Santos,
fazendo gol na final. “Seria
lindo marcar o milésimo no
Serra Dourada pelo Tigrão
ou no Maracanã com a ca-
misa do Fogão”, diz o
irreverente atacante.

Túlio está con-
fiante na classificação do
Vila Nova para as semifi-
nais. Para ele, as dificulda-
des encontradas até o mo-
mento foram normais. Mas
a equipe está evoluindo e vai
conseguir conquistar a
vaga. “Este grupo está bas-
tante unido. Vamos ser
campeões e eu vou ser ar-

tilheiro.”
Mudanças: Nova-

mente Renê Weber não re-
petirá a equipe. Para o con-
fronto de amanhã com a
Jataiense, o time terá mu-
dança na zaga. Pereira tor-
ceu o tornozelo direito. Com
isso, Heleno, que fez a fun-
ção de zagueiro no jogo de
domingo, continua na posi-
ção. O treinador confirmou
que Álisson volta ao meio-
campo. Quem também
retorna é Alex Oliveira de-
pois de cumprir suspen-
são. “A partir de agora não
podemos vacilar”, acredita.

Classificação
do Goianão

2008

Classificação
do Paulistão

2008

Três
desfalques
para encarar
a vice-líder

Depois de vencer o
Bragantino por 5 a 2, neste
domingo, no Estádio Marce-
lo Stéfani, pelo Campeona-
to Paulista , o Palmeiras só
depende de uma vitória di-
ante da vice-líder Ponte Pre-
ta, na próxima quarta-feira,
às 21h45m, no Palestra Itá-
lia, para entrar no G-4. O
problema é que o Verdão
terá três desfalques: Mar-
cos, Valdivia e Diego Sou-
za.

O goleiro do Pal-

meiras foi expulso aos 22
minutos do primeiro tempo
e será substituído por Diego
Cavalieri, que já entrou na
vaga do atacante Alex Mi-
neiro e foi bem diante do
Bragantino. Valdivia e Diego
Souza receberam o tercei-
ro cartão amarelo e cumpri-
rão suspensão automática.

Na vaga de Valdivia,
a tendência é que Denilson
ganha a primeira oportuni-
dade no time titular do Pal-
meiras. O jogador entrou

no segundo tempo da parti-
da contra o Bragantino e fez
dois gols.

Já na vaga de Diego
Souza, o técnico Vanderlei
Luxemburgo pode reforçar
a marcação no meio-cam-
po com a entrada de
Wendel, l iberando Léo
Lima para ajudar um pouco
mais na criação das joga-
das. Porém, a decisão será
feita somente no treino da
próxima terça-feira, na Aca-
demia de Futebol.

Marcelo é eliminado
com 71% dos votos

Psiquiatra deixa a casa após ‘revelar verdades’
dos brothers - e dele mesmo

Marcelo é o nono
eliminado da casa do Big
Brother com 71% dos vo-
tos. O brother abraça to-
dos os confinados e quem
carrega sua mala é Mar-
cos.

Marcelo derrama
muitas lágrimas quando
chega à porta e recebe os
aplausos dos brothers.

Amor
e ódio
permearam
a passa-
gem de
M a r c e l o
pela casa.
Com o ob-
jetivo de
desfazer as
máscaras
d o s

brothers, o psiquiatra aca-
bou revelando mais de si
mesmo do que dos ou-
tros. Assim como um ímã,
um verso de sua persona-
lidade atraiu o carinho da
maioria dos confinados.
Entretanto, durante o jogo,
o ímã mostrou seu outro
lado e repeliu a amizade
de quase todos ao seu re-

dor.
O médico, total-

mente isolado na casa,
acabou enfrentando três
berlindas e muitas outras
brigas. Thatiana foi colo-
cada contra a parede:
“Esse seu sorriso é falso
e se você chorar eu não
vou acreditar”, disse o
brother, dando início a uma
pesada discussão. Resul-
tado: Marcos atende ao
Big Fone e dá o troco -
Marcelo enfrenta seu se-
gundo Paredão. “Você
deve me achar um mons-
tro”,  disse Marcelo ao
capixaba. Até Rafinha vol-
tou a escutar as críticas do
psiquiatra: “Você é um trai-
çoeiro, se cuida porque
você está na minha”.
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Hoje é um dia de estruturação para você, com Saturno
favorável com a Lua. Embora você se sinta muito preocupado
com a parte financeira, verá uma boa oportunidade de
lidar com algumas situações que ainda têm incomodado
nos últimos tempos.

Você está com mais brilho, as pessoas vão procurá-lo para
ter sua ajuda em tudo. Aproveite seu magnetismo para
atrair quem deseja. Tenha um bom dia junto com as pessoas
que estão próximas de você e divirta-se bastante.

Organize algumas coisas. A Lua na sua casa seis indica
que se você não puser disciplina na sua vida, não adianta
ser tão otimista do jeito que é e achar que tudo vai acontecer
na melhor hora possível. O Sol entre em seu signo hoje
mudando sua fase de vida.

A Lua no seu signo recebe bons aspectos de Saturno e
Plutão, e os astros o aconselham a ter cautela consigo
mesmo. Cuide mais de seu corpo e da sua parte física.
Cuidado também onde anda e preste atenção onde pisa.

Hoje, com a Lua em Touro, é um dia para você estar mais
ligado às forças cósmicas. Aumente sua fé. Não é um dia
para você temer nada, pois a força interior que você tem
pode conduzi-lo a lugares muito longes.

A área de seu mapa que a Lua ativa hoje, indica hoje um
bom dia para você sair com amigos e se divertir. Aproveite
e descontraia e mesmo que Saturno esteja em aspecto
com a Lua, não leve tudo tão a sério para não se estressar.

Este é um dia importante para você ficar mais recolhido e
pensar a respeito da sua vida. A Lua ocupa um setor de
seu mapa que pede que você faça um balanço de sua vida
e veja o que quer para não deixar as coisas rolarem
aleatoriamente.

O libriano, que prefere estar na superfície das coisas, vai
ter que encarar algumas mudanças hoje. As
responsabilidades estão solicitando demais você impedindo
a expansão em outros assuntos que lhe interessam. Vá
com calma e não fique nervoso.

Se preferir ficar em casa hoje, isso será bastante positivo.
Redecore o seu quarto ou algumas coisas que você está
precisando modificar e deixar mais bonito. É importante
criar um ambiente bem harmonioso onde você se encontra.

O canceriano tem hoje um bom dia para estar com amigos.
Pode ser que as coisas atrasem um pouco e isso lhe deixe
um tanto agoniada ou preocupada. O importante é você
manter a calma e o bom senso.

O nativo de Escorpião pode se alegrar hoje. A Lua na sua
área de relacionamentos e bem com seu regente, Plutão,
indica um bom dia para a vida a dois. Você vai se sentir
muito amado e desejado. Aproveite a energia.

Aproveite a Lua na sua área de estudos e tente estudar
alguma coisa de seu interesse pessoal. Você está com uma
facilidade de se comunicar e expressar suavemente as
coisas que gosta. Faça com que gosta, com quem ama e
com quem respeita.


